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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 februarie 2014
În ziua de 25 februarie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
următoarele puncte pe ordinea de zi :
1. Propunerea legislativă privind combaterea consumului de droguri
în trafic, precum şi în cazul persoanelor care lucrează în domenii
ce prezintă riscuri crescute pentru siguranţa, securitatea şi sănătatea
terţilor (PL x 49/2014).
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
(PL x 68/2014).
La primul punct al ordinii de zi, în urma

dezbaterilor, membrii

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii
legislative.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de
Lege.
Dezbaterile asupra iniţiativei legislative fiind epuizate, domnul
preşedinte Ion Mocioalcă a declarat închisă şedinţa.
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În zilele de 26 şi 27 februarie 2013, membrii Comisiei au efectuat
studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate
în portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, în zilele de 25, 26 şi 27 februarie, din totalul de
24 membri, au fost prezenţi 20 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion
Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul vicepreşedinte
Costică Canacheu, domnul secretar Ion Răducanu, domnul secretar Gabriel
Petru Vlase, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga,
Mihăiţă Calimente, Mircea Duşa, Gheorghe Emacu, Niculae Mircovici,
Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Neagu Murgu, Ovidiu Alexandru
Raeţchi, Cristian Roman, Adrian George Scutaru, Dénes Seres, Mihai
Stănişoară şi Mihai Weber.
Au absentat domnii deputaţi Valentin Rusu şi Ionuţ-Marian Stroe
(Grupul parlamentar PNL), Niţă Constantin (Grupul parlamentar PSD) şi
Secară Florin Mihail (neafiliat).

Preşedinte
Ion Mocioalcă
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